
UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:  1448       /VP-KT   Bình Thuận, ngày   05   tháng 4 năm 2022 

V/v Quy định về quản lý hoạt 

động chăn nuôi gia súc, gia 

cầm trên địa bàn tỉnh 

          

Kính gửi:  

                - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

                - Sở Tài nguyên và Môi trường. 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận Tờ trình số 17/TTr-SNN ngày 16/3/2022 của  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quyết định Quy định 

về quản lý hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh thay thế Quyết 

định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Vấn đề trên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phong có 

ý kiến như sau: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở 

Tài nguyên và Môi trường rà soát, chỉnh sửa các nội dung về môi trường cho 

phù hợp Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2022); sau đó, hoàn chỉnh dự thảo Quy định về quản lý hoạt động chăn 

nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Như trên;        PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Phong); 

- Lưu: VT, KT, Vân. 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Thanh Vũ 
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